
 
Sponsor- 

 

 

 

 

 

-loop 
 

 

Zaterdag 19 oktober 

 

2 – 6 jaar: 17.00-17.30 uur 

7 – 9 jaar: 17.45-18.15 uur 

10 jaar en ouder: 18.45-19.15 uur 



Beste Fortis-leden, 
 
Onze bloeiende vereniging kan de turnlessen verzorgen van de jaarlijkse contributie, dit bedrag 
proberen we zo laag mogelijk te houden, zodat turnen een sport is voor iedereen. Alle extra 
activiteiten organiseren we van sponsorgelden. Net als vorig jaar organiseren we zelf een sponsorloop 
op zaterdag 19 oktober.  
 
Het spaardoel van de sponsorloop is een nieuwe grote trampoline, waar alle leden gebruik van 
kunnen maken. 
Deze trampoline kost maar liefst € 7.500 en we hopen dan ook met de opbrengst van deze leuke 
sponsorloop al richting dit bedrag te komen.   
We verwachten op 19 oktober daarom ook alle kinderen. Mocht je (kind) niet mee kunnen doen, geef 
dat dan aan bij de leiding van de groep. 
We hopen natuurlijk wel dat je je sponsorkaart alsnog inlevert! Dit kan in de 2 lessen na de 
herfstvakantie. 
Wanneer je (kind) wel mee doet, dan kan de sponsorkaart met het bedrag op de middag/avond van de 
sponsorloop worden ingeleverd.   
  
Om de groepen niet te groot te maken, hebben we gekozen voor drie starttijden:  
17.00 – 17.30 uur alle kinderen van 2 – 6 jaar  
17.45 – 18.15 uur alle kinderen van 7 – 9 jaar  
18.45 – 19.15 uur alle kinderen van 10 jaar en ouder  
  
Jullie worden pas verwacht op het bovengenoemde tijdstip, waarna we starten met een korte 
warming-up. Let op: je mag in (Halloween) verkleedkleding komen en op blote voeten, maar je moet 
nog wel kunnen rennen en bewegen. 
Tassen, schoenen en jassen kun je in de kleedkamer ophangen. Ouders die het leuk vinden om te 
kijken, kunnen plaats nemen op de tribune. De Brasserie is gesloten i.v.m. een besloten feest. 
Om het simpel te houden, hebben we gekozen voor één sponsorbedrag en niet voor een bedrag per 
rondje. 
Hierdoor is het dus mogelijk om op 19 oktober meteen het totaalbedrag in te leveren met de 
sponsorkaart en hoef je niet nogmaals rond om het geld binnen te halen. 
 
Degene die de meeste rondjes loopt, wint een prijsje (= per leeftijdscategorie). 
 
Het lid wat het hoogste sponsorbedrag binnen brengt, krijgt 2 gratis kaartjes voor de uitvoering op 
zondag 7 juni + een taart voor hem/haar en de rest van het gezin! 
Reden te meer om vanaf nu direct te beginnen met het zoeken van sponsors! 
 
De sponsorkaarten worden vanaf aanstaande dinsdag uitgedeeld tijdens de trainingen. 
  
Wij hopen op een gezellige, griezelige, maar vooral sportieve sponsorloop en zien jullie graag op 19 
oktober! 
Voor eventuele vragen kun je terecht bij de leiding of bij Conchita (06-42128199). 
 
Griezelige groet, 
Sponsorloopcommissie Gym- en turnvereniging Fortis 
 
Opgericht d.d. 03-04-1979 
KvK-nummer: 40145983 
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